Relato: Nicolino Foschini Neto
Graduado em Biblioteconomia pela FaBCI/FESPSP – Mestrando da PUC-SP.
Ao longo do ano de 2014 comecei a me interessar pela pesquisa científica assistindo aos
programas do professor José Luiz Goldfarb, chamado Nova Stella e transmitidos na TV
PUC. Porém, mesmo trabalhando numa área de pesquisa em engenharia (minha
primeira formação), minhas duas tentativas de ingresso em programas de mestrado
foram frustrantes. Em resumo, os orientadores me disseram nas entrevistas que eu,
ainda, não estava preparado! Estes me ajudaram a perceber que era um sonho distante,
mas que eu estava vivendo outro momento da vida. Por isso, me interessei pelo curso de
Pós-Graduação em Gestão de Projetos. Durante o curso, vivenciei uma decolagem na
minha carreira profissional, até que no final de 2015 a crise me pegou e fui demitido.
Neste mesmo período, eu estava desempregado, concluindo o curso de gestão, e com
bastante tempo livre. Resolvi mudar, e avaliar os próximos passos para caminhar em
direção à pesquisa, e neste interim surgiu em minha vida a biblioteconomia e ciência da
informação da FESPSP. A escolha de cursar a FESPSP se deu por vários motivos, mas,
posso citar que foi principalmente pelas novas possiblidades que o curso abriria me
aproximando da tão desejada vida como pesquisador, passando a entender as bibliotecas
eu estaria mais próximo deste sonho! E foi exatamente o que aconteceu!
Com o apoio de todos os fantásticos professores da FESPSP, me debrucei sobre a
pesquisa científica durante todo o curso, que finalizei em dezembro de 2017. Neste
período fui iniciado à pesquisa científica por meio do PIBIC, onde fui orientado pela
minha eterna orientadora professora Doutora Valéria Valls, que foi a primeira grande
motivadora a ingressar no curso de biblio e me orientou até o final no meu trabalho de
conclusão de curso. Todos os professores do curso de biblio têm perfil para a
orientação. Destaco, também, a orientação que recebi da professora Fernanda Brito 
que é doutoranda no programa de História da Ciência da PUC-SP  que comentou sobre
seus estudos no departamento. Daí em diante, minhas conversas com ela eram somente
sobre História da Ciência. Peguei muitas indicações de livros e linhas de pesquisa com
ela, e, que somado ao meu preparo durante o curso, me fizeram sentir que estava pronto
para ingressar num programa de mestrado.
Me inscrevi no Programa de Estudos Pós Graduados em História da Ciência da PUCSP, onde participei do processo de avaliação que foram duas provas e uma entrevista.
No primeiro dia do processo fizemos duas provas, uma prova de suficiência numa
língua estrangeira e outra de conhecimento sobre a História da Ciência, mas que me
pareceu ser uma avaliação quanto à compreensão de metodologia científica. No segundo
dia, fui entrevistado por uma das pesquisadoras do programa de pós-graduação, e
basicamente ela fez perguntas relacionadas à pesquisa que eu pretendo desenvolver e o
tempo de dedicação para as atividades, essa hora é olho no olho e tinta correndo no
papel! Após alguns dias de expectativa, consultei a lista dos alunos aprovados e
encontrei meu nome nela! Foi um momento de pura alegria, só tinha vontade de
comemorar... Dados os primeiros passos rumo à pesquisa científica, o plano é se
debruçar sobre as pesquisas realizados dentro do CESIMA (Centro Simão Mathias), em
busca de documentos relacionados aos experimentos científicos que marcaram o
nascimento da ciência moderna no contexto do renascimento italiano.

Agradeço o apoio de todos que me ajudaram a alcançar este sonho, ou tiveram a
intenção de me ajudar durante esta trajetória. Obrigados!

